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KOOLIRAAMATUKOGU TÖÖST
LAENUTUS
Õppeaasta jooksul registreeriti raamatukogu lugejaks 875 (eelmisel õ.a. 865) lugejat, neist
õpilasi 765.
Laenutusi registreeriti õppeaasta jooksul 13 837 (eelmisel õ.a. 14 168), neist õpikuid 8592.
Kõige rohkem laenutusi tehti teisipäeval – 3659 ja kõige vähem laenutusi reedel – 1568.
Lugejarühmade (ehk klasside) järgi laenutas kõige rohkem teavikuid 10.c klass – 762
eksemplari.
Raamatuid laenutati 3839 eksemplari. Uurimistöid laenutati 155 eksemplari.
Külastuste arv õppeaasta jooksul oli 13 502 (eelmisel õ.a. 13 828).
Kõige raamatukogusõbralikum klass oli 11.c – kes veetis kõige rohkem aega raamatukogus.
Perioodikat on raamatukokku tellitud 3 ajalehte ja 15 ajakirja.
Õpetajate laenutuse TOP 3:
Janne Nurmik
Merje Lindmäe
Kersti Truverk
Õpetajate ja teenistujate ilukirjanduse laenutuse TOP 1: Maive Kaev

STATISTIKA
27.06.2018 seisuga oli põhifondis teavikuid arvel 19 800 eksemplari.
Õppeaasta jooksul saadi juurde 142 eksemplari, maha kanti 41 eks.
28.06.2019 seisuga on põhifondis teavikuid arvel 19 901 eksemplari.
28.06.2018 seisuga oli õppefondis õpikuid arvel 15 621 eksemplari.
Õppeaasta jooksul saadi juurde 1315 eksemplari.
Õppeaasta jooksul kanti maha 632 õpikut – seoses uue õppekava ja õpikute uute trükkidega.
28.06.2019 seisuga oli õppefondis õpikuid arvel 16 304 eksemplari.
Uurimistöid on arvel 1544 eksemplari (õppeaasta jooksul saadi juurde 67 eks.).

RAAMATUKOGUTEENINDUS
Nagu eelnevatel aastatel, kasutasime ka sel aastal oma töös tarkvaraprogrammi RIKS,
raamatukogu elektronkataloogi RIKSWEB http://192.168.0.5/riksweb/ ja raamatukogu
ajaveebi http://sygrmtk.blogspot.com/.
Õppeaasta jooksul täiendasime raamatukogus asuvat SÜG-i ajalooarhiivi. Peamine osa
ajalooarhiivist asub Saaremaa Muuseumis.
Vilistlased on liigutatud, et nende kunagised autahvli pildid on säilinud...paljud on käinud
endale pilte skännimas. Eriti vanemate lendude vilistlased (alates 50-ndatest lendudest).
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2018/2019 õ.a. laenutatud raamatute TOP 10 + 5
Lastekirjandus:
Tüdruk veiniplekiga kleidis
N. Baxter
Jube õudne kummitusmaja
Õudusjuttude varalaegas
Naeris (vene muinasjutt)
J. Clutton
Koer (Sari “Silmaring”)
L. Gamlin
Evolutsioon (Sari “Silmaring”)
J. Clutton-Brock
Hobused (Sari “Silmaring”)
J. Clutton-Brock
Kass (Sari “Silmaring)
A. Kivirähk
Kaka ja kevad
M. Holzinger
Lukas ja nurgakoll

Ilukirjandus:
I. Hargla
I. Hargla
B. Rohelend
P. Hawkins
I. Kazuo

Raudrästiku aeg
Kolmevaimukivi
Sa pead suudlema Silvat
Tüdruk rongis
Ära lase mul minna

Igakevadiseks traditsiooniks on saanud raamatukogu tänusõnad oma parimatele väikestele
lugejatele, kes koolilõpu aktusel saavad tänukirja "Mari-Mart loeb" ja mälestuseks raamatu.
Selle aasta parimad lugejad:
1.a – Karola Kont
1.b – Melani Umber
1.d – Anni-Marii Fogel
1.ü – Karl Kaasik
2.a – Anete Meitern
2.b – Karmen Alliku
2.c – Merilin Põld
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2.d – Kadri Truu
3.a – Andra-Liis Noor
3.b – Jete-Mia Arge
3.d – Deara-Dali Kaasik
4.a – Bianca-Mari Rannamaa
4.b – Karola Kuldsaar
4.c – Kerli Sild
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NÄITUSED JA ÜRITUSED
Tere kool!, Loodusnädal, Ainult uudishimulikele, Euroopa keeltepäev – Eesti murded, Ellen
Niit 90, Ettelugemise päev ja näitus „Hunt”, Marti jooksma, Kadriks käima, Hando Runnel 80,
Doris Kareva 60;, Pille-Riin 55 ja teised raamatujuubelid, Eesti lastekirjanduse päev, Jõuluaeg,
Lydia Koidula 175, 4.12, Mati Unt 75, Eesti Vabariigi 101. sünnipäev, Emakeelepäev,
Miniteatripäevad: Kool kui teater, teater kui kool, Rahvusvaheline lasteraamatupäev,
Uudiskirjanduse ülevaated, Raamatukogutunnid 1. klassidele ning 2.b, 2.e, 5.c, 5.f, 6.c
klassidele.
Nagu igal sügisel, nii tähistasime ka sel aastal kooli raamatukogus 19. oktoobril ettelugemise
päeva. Ette lugemine on tore peretraditsioon ja koos veedetud aeg, mil laps saab nautida
vanemate ja kaaslaste tähelepanu. Lisaks sellele saab ettelugemisest ja ühisest
raamatuvaatamisest alguse lapse kirjanduslik kasvamine ja laiem kultuurihuvi. Sel aastal oli
ettelugemise päeva teema valikut inspireerinud Euroopa kultuuripärandiaasta ja Eesti
rahvuslooma valimisel pjedestaali kõrgeima koha vallutanud HUNT. Ka meie lugesime ja
kuulasime hundi- ja loomalugusid, aga sel aastal veidi teistmoodi – vahvaid Tõnu Aava „Onu
Remuse jutte” 35 aasta vanustelt vinüülplaatidelt.
Plaadimängija ja vanad plaadid tekitasid lastes palju elevust ja õpetajates nostalgiat. Lisaks
juttudele kuulasime Kukerpille, Rock Hotelli, Anne Veskit, Modern Talkingut ja läks isegi
tantsupugimiseks.
Aitäh teile, 1.a, 1.d, 3.a ja 3.b klasside õpilased ja klassijuhatajad! Oli päris lahe ja teistsugune,
retropäev!

Fotol: Retrostiilis plaadimängija ja „Onu Remuse
jutud”

Fotol: 1.d kl ja õpetaja Janne Nurmik jutte kuulamas
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Fotol: „Nostalgiamuusikakogu”

Lugemisharjumust kujundama tuleb hakata lapseeas. Laste lugemuse edendamine on teema,
mille üle nuputavad õpetajad, lapsevanemad ja ka raamatukogutöötajad. Samuti ka meie,
Saaremaa Ühisgümnaasiumi raamatukogu töötajad. Koos õpetajatega.
Väga paljudele õpilastele meeldib raamatukogu külastada. Kes siin korra on käima hakanud,
see leiab taas tagasitee. Kasvõi rahu ja vaikust nautima ning oma mõtteid kuulama. Aitäh teile,
head raamatukogu külastajad ja lugejad!
„Raamatud valgustavad hinge, tõstavad ja tugevdavad inimest, äratavad temas parimaid
püüdlusi, teravdavad tema mõistust ja pehmendavad südant.” (William Makepeace Thackeray)

Autor: Iivi Jakobson, raamatukogu juhataja
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